
ΝΕΑ ΤΟ Υ ®  GORLITZ
Έ λ λ η ν ι χ ή ^ Ρ ^  ε χ ό ο σ ι ς  \[

ΑΡΙΘ. 270. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9/22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 1 7
Verantwortlicher H erausgeber: Ε. G l a u b e r  , Gorlitz. 
Uebersetzt von Dionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z. in  Gorlitz. 
Drnek und V erlag  der Aktien-Gesellsch.aft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, D emianiplatz 23/24.

'Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις δπό τής 'Εταιρείας Γχέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ "Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 19. · Σεπτεμβρίου. (W..T.B.) Μετά τήν λόγω 

έξαντλήσεως διακοπήν τών έπιθέσεων τής Άντάντ ηρχισε πάλιν 
ό άγών εις δλα τά μέτωπα. Εις τήν Φλάνδραν οί ’Άγγλοι ά- 
ναπτύσσουσι πάλιν ζωηράν ένέργειαν. ’ Εκτος τοΰ ίσχυροΰ τυμ- 
πανικοΰ πυρδς μετά μεγάλης καταναλώσεως πυρομανικών, τδ 
όποιον έγκατεστάθη αίφνιδίως εις διαφόρους θέσεις καί κινήσεις 
στρατοΰ δεικνύομαι νέας έπιθετικάς προθέσεις τών Άγγλων. 
Άνατολικώς τής 'Γπέρν έγένετο πολλάκις αντιληπτή ή πλήρω- 
σις τών άγγλικών χοανών διά στρατοΰ. I Ιλησίον τής λίμνης 
Τσίλλεμπεκ καί πλησίον τής Πίλκεμ παρετηρήθησαν πορευόμε- 
ναι φάλαγγες καί έδέχθησαν δραστικώτατον πΰρ. Αί άγγλικαί 
θέσεις πεζικοΰ καί πυροβολικοΰ δπέφεραν πολυ άπδ τήν αμυν
τικήν ένέργειαν τοΰ γερμανικοΰ πυροβολικοΰ. ’ Εξηκριβώθησαν 
πολλαί ίσχυραί έκρήςεις.

Είς τήν Άρτουά ή ένέργεια τοΰ πυρδς εΐχεν αύξηθή ιδίως 
πλησίον τής Άσεβίλ. Βορείως τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ 
οί Γερμανοί κατώρθωσαν μετά τήν άνατίναξιν μιας δπονόμου 
νά καταλάβωσι τήν χοάνην ταύτης. Πλησίον τοΰ Σέν Καντέν έ
γένοντο μόνον μάχαι περιπόλων. ’Επί τών έρειπίων τής Μητρο- 
πόλεως τοΰ Σέν Καντέν επεσαν πολλά βλήματα.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Αίαν ή ενέργεια πυροβολικοΰ ειχεν 
αύξηθή πολύ. Βορείως τής Ράϊμς γερμανικαί περίπολοι έπρο- 
χώρήσαν νοτιοανατολικώς τής Κουρσυ μέχρι τοΰ δευτέρου γαλ
λικού χαρακώματος, έπροςένησαν είς τους Γάλλους σημαντικάς 
άπωλείας καί έπανήλθον μετά άριθμοΰ τίνος αίχμαλώτων.

’ Επί τής ανατολικής όχθης τοΰ Μας οί Γάλλοι έπεχείρη
σαν νέαν έπίθεσιν. Περί ώραν 4.20' μ.μ. έπετέθησαν κατόπιν 
σφοδράς προπαρασκευής διά πυρδς μικρας διαρκείας έπί μετώ
που τριών χιλιομέτρων άπδ τής βόρειας κλιτύος τοΰ δψώματος 
344 μέχρι τής όδοΰ Μπωμόν—Βασερωβίλ. Τά πρώτα κύματα 
τής έπιθέσεως ήκολούθουν αλλεπάλληλοι συγκεντρωμένα! έφε- 
δρεϊαι. "Οταν οί πρώτοι Γάλλοι έξώρμησαν άπό τά χαρακώμα- 
τά των, τό γερμανικόν πΰρ άμύνης ηρχισε νά διευθύνη κατ’ 
αυτών χάλαζαν σιδήρου. Ια πρώτα κύματα τής έπιθέσεως δέν 
κατώρθωσαν νά φθάσωσι μέχρι τών γερμανικών άμυντικών κω
λυμάτων εστρεφον πρός τά δπίσωκαί εφευγον, άλλά ώθοΰντο 
πάλιν πρός τά έμπρός υπό τών άκολουθουσών έφεδρειών. Λόγω 
τής μεγάλης συμπυκνώσεώς των δπέστησαν φοβεράς άπωλείας 
δπό τοΰ πυρός τών γερμανικών πολυβόλων. "Εν μικρόν μόνον 
μέρος εφθασεν είς τά γερμανικά χαρακώματα, δπου έφονεύθη 
ή ήχμαλωτίσθη.

Οί λοιποί έτράπησαν γενικώς εις φυγήν. Τά έπιζήσαντα

στρατεύματα τής έφόδου κατέβαλλαν άπεγνωσμενας προσπαθείας. 
δπως άναρριχηθώσιν έπί τών άποκρήμνων κλίτύων, τάς όποιας 
ειχον κατέλθει κατά τήν έπίθεσιν των. Τό γερμανικόν πΰρ κα
ταστροφής έπενήργησεν καταστρεπτϊκώς κατά τών άτάκτως 
δποχωρουσών πυκνών μαζών. ' Η βόρεια κλιτυς τοΰ δψώματος 
344 εΐναι κεκαλυμμένη άπό γαλλικά πτώματα.

'Η  ένέργεια τών άεροπόρων καί τών δύο μερών ήτο ζωη
ρά. Γερμανικαί μοΐραι έβομβάρδισαν άφθόνως σιδηροδρομικούς 
σταθμούς καί καταυλισμούς κατά τήν νύκτα τής 18. πρός τήν 
19. Σεπτεμβρίου. Είς Νιξεβίλ έξερράγη πυρκαίά, ή όποία 
διήρκεσε πολυν χρόνον. Ε’ς τήν Έλεκουρ άνετινάχθη εις τόν 
αέρα μία άποθήκη πυρομαχικών.

Καί είς τό ανατολικόν ένεδυναμώθη ή μαχητική ένέργεια. 
Είς τό μέτωπον τή'ς Ρίγας οι Ρώσσοι έπεχείρησαν πολλάς μα- 
ταίας μερικάς έπιθέσεις δυνάμεως λόχων τινών. Είς τήν Μολ
δαυίαν έγένετο μία νέα ρωσσορουμανική έπίθεσις. ’ Ισχυρόν πΰρ 
τήν πρωίαν τής 18. Σεπτεμβρίου άπό τής κοιλάδος τοΰ Ό ϊ- 
τουτς μέχρι τής κοιλάδος τοΰ Κασίνου ήκολούθησεν άριθμός 
τις ασθενών άκαρπων μερικών έπιθέσεων βορείως τοΰ 'Υαλουρ
γείου. Μετά μεσημβρίαν κατόπιν νέας “ίσχυράς προπαρασκευής 
πυροβολικοΰ έγένοντο σφοδ^αί έπιθέσεις έκ πολλών άλληλοδια- 
δόχων κυμάτων άπό τοΰ ' Υαλουργείου μέχρι τής όδοΰ Όϊτούτς. 
Είς τό 'Υαλουργεΐον άπεκρούσθησαν έντελώς. Νοτίως τής Γκρο
τσέσι έςουδετερώθη πάλιν έντελώς δι άντεπιθέσεως μία αρχική 
έπιτυχία ρουμανικής έπιθέσεως. .Πλησίον τής Βαρνίτα οί Ρου
μάνοι έπανέλαβον τάς έπιθέσεις τής προηγουμένης ήμέρας πάλιν 
χωρίς αποτέλεσμα. ' Ομοίως οί Ρουμάνοι έπεχείρησαν αίφνιδίαν 
μερικήν έπίθεσιν βορειοδυτικώς τής-Μουντσελούλ, ή όποία άπε
κρούσθη έντελώς δπό τοΰ αμυντικού πυρός τών συμμάχων.

II ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ I  ΤΥΧΗ ΤΟΪ ΒΕΛΓΙΟΥ
(Ν.) 'Η «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου δέν θεωρεί 

πρέπον νά συζητή περί γερμανικής παραιτήσεως διά τό Βελ- 
γιον, ή όποία δέν εΐναι άληθής, γράφει δέ τά έξής :

«Κατά τάς πληροφορίας μας έγένετο πραγματικώς τελευ
ταίως βολιδοσκόπησις έκ μέρους τής Αγγλίας δσον άφορα τδ 
βελγικόν ζήτημα διά μέσου τρίτου, έδόθη δέ καί άπάντησις επί
σης δπό μορφήν άνεπ'σημον, ή όποία απασχολείται με τήν άγ- 
γλ.κήν άνακίνησιν τοΰ ζητήματος ανταλλαγής τοΰ Βελγίου διά 
τών γερμανοαφρικανικών αποικιών. Έάν ή άπάντησις αυτη εχει 
συνταχθή δπό καταφατικόν ή άποφατικόν πνεΰμα ή έάν ζητη 
πρότερον έπαρκεΐς έγγυήσεις διά τό Βέλγιον, δλα ταΰτα εΐναι 
κατά τό μάλλον καί ήττον άληθή συμπεράσματα, τά όποΐα πε
ριήλθον είς τήν δημοσιότητα. Μεταξύ τών διαδόσεων τούτων



είναι καί δτι ή ’ Αγγλία άπεφάσισε νά προσφέρη είς την Γερ
μανίαν τμήματα τοΰ Κονγκό ώς αντάλλαγμα διά τήν Γερμανι
κήν νοτιοδυτικήν ’ Αφρικήν.

Πιστεύομεν, δτι τά πράγματα δέν εχουσι προχωρήσει τό
σον πολύ. ’Εν πάση περιπτώσει πρέπει νά άποδοθη ή άνήκοΊ- 
σα προσοχή είς τδ γεγονός, δτι ή βρεττανική κυβέρνησις έθεώ- 
ρησεν ώς ένδεδειγμένον, νά βολιδοσκοπήση διά τδ ζήτημα τοΰ- 
το, τδ σποοδαιότερον έξ δλων τών ζητημάτων τοΰ πολέμου καί 
της είρήνης. Ύποθέτομεν, δτι καί ή δημοσία γνώμη θά μάθη 
προσεχώς τι μάλλον ώρισμένον περί τής γνώμης τής γερμανι
κής κυβερνήσεως καί τής στάσεως, τήν όποιαν έχει αποφασίσει 
νά τηρήσω είς τδ βελγικόν ζήτημα. Τότε μόνον θά γνωρίσωμεν 
έάν οί ποικίλοι συνδυασμοί, οί όποιοι αποδίδονται είς τά τελευ
ταία συμβάντα άπδ δεξιά καί αριστερά, δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν ώς δεδικαιολογημένοι ή δχι.»

ANAK0INQ8ENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Μ Ι Μ Ν Ο Τ Ι

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 21. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Τά υπό τήν διοίκησιν τοΰ σφατηγού τοΰ πεζικοΰ ΣΙξτ φόν 
Αρμίν μαχόμενα στρατεύματα τής τετάρτης στρατιάς άντέσχον 
μετ’ έπιτυχίας κατά τήν πρώτην ήμέραν τής τρίτης μάχης τής 
Φλάνδρας.

"Αν και ή ένέργεια πυρδς τών τελευταίων ήμερών προε- 
μήνυε μεγάλην μαχητικήν έ'ντασιν έκ μέρους τών ’'Αγγλων, έν 
τούτοις ή συγκέντρωσις τών υπό τοΰ έχθροΰ κατά τήν 20. Σε
πτεμβρίου χρησιμοποιηθέντων πολεμικών μέσων έπι μετώπου 
12 περίπου χιλιομέτρων εφθασε τό μέγιστον δριον.

"Όπισθεν τοΰ όρμητικοΰ κύματος ίσχυροτάτου τυμπανικοΰ 
πυρός πυροβόλων καί τορπιλλοβλητών δλων τών διαμετρημά
των έφώρμησαν την πρωίαν έπι στενοΰ μετώπου έπιθέσεως με
ταξύ Λάνγκεμαρκ καί Χολλεμπέκε τουλάχιστον 9 βρεττανικαί 
μεραρχίαι, μεταξύ τών όποιων πολλαί αύστραλιακαί, ύποστηρι- 
ζόμεναι υπό τεθωρακισμένων αύτοκινήτων καί φλογοβλητών.

' Η έπίθεσις εφερε τόν έχθρόν μετά άμφίρροπον αγώνα 
έντός τής αμυντικής μας ζώνης μέχρι βάθους 1 χιλιομέτρου· 
είς τήν Πασεντέλε καί τήν Ιτελοΰβερτ ό έχθρός έπροχώρησε 
κατά διαλείμματα βαθύτερον.

Δυτικώς τής Πασεντέλε ή άντεπίθεσις μας απώθησε τοΰ- 
τον· βορείως τής όδοΰ Μενέν— 'Υπέρν έμεινεν είς χεΐράς του 
εν μέρος τοΰ έδάφους. Είς δλους τους λοιπούς τομείς τοΰ πε
δίου μάχης τά στρατεύματά μας άπώθησαν τους ’Άγγλους έως 
άργά τό απόγευμα μετά βαρυτάτων απωλειών διά πεισματώ
δους ήρωϊκοΰ άγώνος είς τδ πεδίον χοανών τόΰ τομέως μας 
μάχης, πέραν τοΰ οποίου ό έχθρός δέν ήδυνήθη νά κερδίση 
πλέον έδαφος παρά τάς ένισχύσεις, τάς όποιας ώδήγησεν είς 
τδ πυρ τήν έσπέραν. Τά είς τήν πολεμικήν ζώνην κείμενα χω
ρία ευρίσκονται δλα είς χεΐράς μας.

Σήμερον τήν πρωίαν οί Άγγλοι δέν έπανέλαβον |μέχρι τοΰ
δε τήν άγώνα.

"Οπως καί κατά τάς προηγουμένας μάχας τής Φλάνδρας 
αρχηγοί καί στρατεύματα έπραξαν άριστα τό καθήκό- των.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς τοΰ δυτικοΰ μετώπου, είς τό άνα
τολικόν καί τδ βαλκανικόν μέτωπον ούδέν ιδιαίτερον γενονός.
(W.T.B. )  ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΗΡΟΟΚΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚ0ΙΝ08ΕΝΤ01
Β ι έ ν ν η ,  20. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  Φέατρον
Μία ίταλική έπίθεσις κατά τοΰ όρους Σάν Γκαμπριέλε, ή 

δποία έγένετο άνευ προηγουμένης προπαρασκευής διά πυρός. 
ήναγκάσθη νά σταματήση πρδ τοΰ πυρός μας. Πλησίον τής 
Κόμπρικον ό έχθρδς έπεχείρησε νά έπιτεθη κατόπιν τής άνα- 
τινάξεως μιας υπονόμου, άλλά έδέχθη δραστικόν πΰρ, δταν α
κόμη ευρίσκετο είς τάς θέσεις αναμονής. Ό  άριθμός τών πλη
σίον τής Καρτσάνο συλληφθέντων αιχμαλώτων άνήλθεν είς 11 
άξιωματικούς καί 516 όπλίτας.

(W.T.B ) 'U άρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου. *

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 19. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T.B .)
1. Νέαι έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τόν Ατλαντικόν ώ- 

κεανόν καί τήν Βόρειον θάλασσαν : Τέσσαρα ατμόπλοια, εν ίστιο
φόρον καί εν άλιευτικόν, μεταξύ τών όποιων τό ώπλισμένον άγ
γλικόν άτμόπλοιον «Ρύντον Χάλ» μετά φορτίου 6 400 τόννων 
σίτου διά τήν αγγλικήν κυβέρνησιν άπό Μοντρεάλ διά Φάλμουτ, 
τό όποιον κατεβυθίσθη κατόπιν διώρου μάχης πυροβολικοΰ· δύο 
πολύ φορτωμένα άτμόπλοια, έκ τών όποίών τό εν ήτο άγγλικής 
έθνικότητος, τό δέ άλλο είχε τά έξωτερικά γνωρίσματα τοΰ 
γαλλικού - άτμοπλοίου «Αφρική», προσέτι τδ γαλλικόν τριΐστιον 
ίστιοφόρον «Σαντί Καρνό» μέ φορτίον παστών ιχθύων διά Φε- 
κάν, ώς καί τό γαλλικόν άλιευτικόν «Κρεντυράν».

2. "Εν έκ τών ύποβρυχίων μας κατέστρεψε τήν 17. Σε
πτεμβρίου είς Χόφντεν τό γαλλικόν άεροπλάνον «Δ. 40» καί 
•^χμαλώτισε τούς τρεις έπιβάτας του, τούτέστι δύο άξιωματι- 
κούς καί ένα μηχανικόν.

Ό  άρχηγδς τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

0 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
(Ζ.) Ό> «Ταχυδρόμος» τής Λιβερπούλης πληροφορείται 

άπδ τούς έφοπλιστικούς κύκλους, δτι κατά τάς τελευταίας ήμέ
ρας τοΰ Αύγούστου ή γαλλική καί ή ίταλική κυβέρνησις ειχον 
κλείσει δλους σχεδόν τούς λιμένας τής Μεσογείου θαλάσσης 
λόγω τοΰ μεγάλου κίνδυνου τών ύποβρυχίων. Οί λιμένες ήσαν 
πλήρεις πλοίων, τά όποια δέν ήδύναντο νά έκπλεύσωσι. Λόγω 
τής στάσεως ταύτης τής ναυτιλίας έπί μίαν σχεδόν έβδομάδα 
προέκυψαν ζημίαι πολλών εκατομμυρίων, διότι ή ναυτιλία κερ
δίζει σήμερον ήμερησίως δσα άλλοτε έκέρδιζεν είς ένα μήνα_ 
’ Ιδίως παρημποδίσθη πολύ ή μεταφορά άνθράκων είς Γαλλίαν 
καί ’ Ιταλίαν. 'Η άπώλεια ύπολογίζεται είς περισσοτέρους τών 
400 000 τόννων, οί όποιοι δέν δύνανται πλέον νά άντικαταστα- 
θώσι. Τώρα ή γαλλική, ή αγγλική καί ή ίταλική κυβέρνησις 
ελαβον μέτρα, δπως έπαναφέρωσι τήν άσφάλειαν τής θαλάσσης. 
' Ο μήν Αΰ'γουστος ύπήρξεν ό χειρότερος διά τήν ναυτιλίαν τής 
Μεσογείου θαλάσσης. Αγνοείται άκόμη μέγας άριθμός άγγλι
κών πλοίων, τά όποια πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς άπολεσθέντα 
κατά τά έννέα δέκατα.

Η ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
(Ζ.) Λουγκάνο. 20. Σεπτεμβρίου. 'Ως άπδ συνθήματος ο

λόκληρος ό πολεμικός τύπος επιτίθεται πλέον κατά τών σοσια- 
λοδημοκρατών καί άπαιτεΐ μέτρα έναντίον αύτών. ' Η «Κορριέ- 
ρε ντέλλα Σέρα» γράφει έπ’ ευκαιρία τής έθνικής εορτής τών 
’ Ιταλών, δτι ή τιμή τής ’ Ιταλίας άπαιτεΐ συνέχισιν τοΰ πολέ

μου πάση θυσία. ' Η έφημερίς άπαιτεΐ όρακόντια μέτρα έναντίον 
τοΰ σοσιαλισμού, ό όποιος άπδ άμυντικός έγένετο έπιθε^ικός.

Αί έφημερίδες δημοσιεύουσι μίαν ύπό τής έφημερίδος 
«Φρόντε Ίντέρνο» άποκαλαφθεΐσαν μυστικήν σοσιαλιστικήν προ- 
κήρυξιν, ή όποία κηρύσσει δημοσία τήν έπανάστασιν, δπως έπι- 
τύχη τήν άμεσον συνομολόγησιν τής ειρήνης. ' Η «Έφημερίς 
τής Ιταλίας», ή όποία μέχρι τοΰδε παρίατα τήν έσωτερικήν 
κατάστασιν ώς όόδινον, γράφει τώρα δτι θά ήτο επικίνδυνον, 
νά έξακολουθη νά έξαπατάται ή δημοσία γνώμη περί τής κρί- 
σεως τών τροφίμων. Οφείλομεν νά είπωμεν είς τήν χώραν δ1 
λην την άλήθειαν, νά τήν έξαγάγωμεν άπό κάθε πλάνην καί 
νά τήν προτρέψωμεν ‘διά νέας θυσίας.

(Ζ.) 'Η «Βερναία 'Ημερήσια» πληροφορείται έκ Μιλάνου, 
δτι άπό ιδιωτικά άγγελτήρια κηδειών φονευθέντων άξιωματικών 
φαίνεται καθαρά, δτι ούτοι έφονεύθησαν κατά τήν έπανάστασιν 
τοΰ Τουρίνου, πρός καταστολήν της οποίας έχρησιμοποιήθ,σαν 
τάγματα τοΰ Μιλάνου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
Ψ Η Φ Ο Σ  Ε Μ Π Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Η Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Ν

(Ν.) Παρίσιοι, 19. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημά τοΰ
πρακτορείου Χαβάς.) Ό  Λεμερύ ήρώτησεν είς τήν βουλήν, 
ποια μέτρα Θά λάβη ή κυβέρνησις, δπως έξασφαλίση τήν συν- 
εννοησιν μετά τών συμμάχων ύπέρ λογικής διεξαγωγής τοΰ πο
λέμου. ’ Επεκρινε ζωηρώς τήν παροΰσαν άντιληψιν περί τοΰ 
πολέμου, ό όποιος είναι πόλεμος προμηθειών. 'Η νίκη άνήκει 
είς την χώραν έκείνην. ή όποία θά κατέχη τάς τελευταίας προ
μήθειας. Ό  Λεμερύ έχαρακτήρισε κατόπιν ώς αναχρονισμόν 
τό δνειρον τής προσαρτήσεως τής άνατολικής δχθης τοΰ Ρή
νου, ένω ή άπαίτησις έπιστροφής τής ’ Αλσατίας—Λωρραίνης
είναι άπαίτησις έπανορθώσεως τοΰ παραβιασθέντος δικαίου. Ό  
λόγος τοΰ Λεμερύ έγένετο δεκτός μετά μεγάλων έπιδοκιμασιών.

(Ν.) Παρίσιοι, 19 Σεπτεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Χαβάς 
άναγγέλλει τά έξής: Μετά τάς έπερωτήσεις περί τής γενικής πο
λίτικης τής κυβερνήσεως ή βουλή άπεδεχθη ήμερησίαν διάταξιν 
τοΰ Παύλου Λαφφόν. διά ψήφων 378 έναντίον μιας. ' Η ήμερη- 
σία αυτη διάταξή έγκρίνει τάς δηλώσεις τής κυβερνήσεως καί 
Λέγει, δτι ή βουλή έμπιστεύεται, δτι ή κυβέρνησή Θά συνέχιση 
μετά δραστηριότητος τήν έκτέλεσεν τοΰ πολεμικού τούτου προ- 
γράμματος.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟ Υ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ζ.) Πετρούπολις, 20. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ 

τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεως.) ' Η όπό τοΰ συνδέ
σμου τών έργατών καί στρατιωτών διά τήν 25. Σεπτεμβρίου είς 
Πετρούπολιν συγκληθεΐσα δημοκρατική συνέλευσις, ή όποία μέλ- 
λ_ι νά αποφασιση έπι τού ζητήματος τοΰ σχηματισμοΰ στερε- 
ώς^έδραιωμένης ίσχυράς κυβερνητική: έξουσίας, συζητεΐται ζω- 
ηρως ύπό του τόπου καί τών πολιτικών κύκλων. Αί γνώααι α
πομακρύνονται πολύ άπ’ άλλήλων. Οί έπίσημοι κύκλοι ύπαινίσ- 
σονται, δτι ή δημοκρατική αδτη σιίνέλευιις δέν δύναται νά έξετα
σθη απο της αύτης άπόψεως ή νά εχη ισην σπουδαιότητα πρός 
τήν τελευταία* μεγάλην έθνοσυνέλευσιν τής Μόσχας, ή όποια 
συνεκλήθη ύπό τής κυβερνήσεως καί είργάσθη συμφώνως πρός 
το πρόγραμμα αυτής· ένεκα τούτου ή κυβέρνησις μετεσχεν αύ
της καί ένόμισεν, δτι έπρεπε νά συζητηθη παρ’ άντιπροσώπων 
ολων τών ζωτικών δυνάμεων τοΰ ρωσσικοΰ λαού ή κατάστασις 
τής χώρας καί ή πολιτική τής κυβερνήσεως. Τουναντίον ή δη
μοκρατική συνέλευσις τής - Πετρουπόλεως συνεκλήθη ύπό τοΰ συν-

δε'σμου τών έργατών καί στρατιωτών, ή δέ κυβέρνησις δέν άνεα·'- 
χθη εις αυτήν καί έπομένως δέν είναι ύποχρεωμένη, νά συαμ*. 
τασχ-η αυτής. 1 r

I ΑΙΚΗ ΙΟΥ Ι9Ρ1ΙΑ1Φ
(Ζ.) Χάγη, 20. Σεπτεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ τη

λεγραφεί έκ Πετρουπόλεως, δτι ό Κορνιλώφ θά π α ρ α π ε μ φ θ ή "  
είς στρατοδικεΐον μετά ένορκων. Κατ’ άπαίτησιν τού συνδέσμου 
των έργατών καί στρατιωτών ή κυβέρνησις ώρισεν ώς-τόπον 'τ?ς 
δικης  ̂θέσιν τινά τοΰ μετώπου καί ούχί τήν Πετρούπολιν.

Ό  ύπουργός τών στρατιωτών έπέτρεψε, νά γίνωνται δε
χτοί είς τάς στρατιωτικάς σχολάς άξιωματικών ρώσσοι ύπήκοοι 
γερμανικής καταγωγής.

Πετρούπολις, 18. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Τά «Κεντρικά 
Νέα» τοΰ Λονδίνου πληροφορούνται, δτι ή προσωρινή κυβέρνη- 
σις άνεκάλεσε τό ένταλμα συλλήψεως κατά τοΰ άρχηγού κοζά- 
κων Καλεντίν.

(Ζ.) Πετρούπολις, 20 Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τού τηλεγρ. πρα
κτορείου Πετρουπόλεως.) 'Ο Στάχοβιτς, γενικός διοικητής τής 
Φιννλανδίας ύπέβαλε παραίτησιν διά λόγους ύγείας, διωρίσϊ>η δέ 
αντ’ αύτοΰ ό πρώην άντιπρόεδρος τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου 
Νέκρα ζώφ. ψ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
(Ζ ) ' Η «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου γράφει τά έξή; · 

Αί «Νεώταται Ειδήσεις τής Ζυρίχης» τονίζουσιν ε*  τι άρθρον 
των, τό όποιον φαίνεται, δτι έκφράζει τάς έπισήμους γνώαας 
του Βερολίνου, δτι τό ζήτημα τού μέλλοντος τού Βελγίου δεν 
δύναται νά έξετασθη καί νά λυθη μεμονωμένα*. Καί τούτο 
δέον νά έξετασθη καί νά άποφασισθη^ συνδυασμω πρός δλα 
τά ζητήματα τοΰ πολέμου καί τής είρήνης. Άλλά δι’ δλα τά 
ζητήματα ταΰτα τόσον ή γερμανική κυβέρνησις δσον καί ή γερμα
νική λαϊκή αντιπροσωπεία άνεγνώρισαν ώ,- άρχήν, δτι ό σκοπός 
μας είναι ούχί κατακτήσεις, άλλά συνεννόησις καί συμβιβασμό;. 
μ\ τ>-ν ^ φ α ν η  προϋπόθεσή, δτι καί οί έχθροί μας παραι
τούνται ανεπιφυλάκτως καταχτήσεων καί έπιθυμοΰσι συνεννόησιν 
καί συμβιβασμόν.

 ̂ Έάν οί έχθροί είναι πρόθυμοι νά παραιτηθώσι τής έδα- 
φικης των Χαι οικονομικής των κατακτητικής πολιτικής ώς 
καί τών κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου γενομένων κατακτήσε
ων άπένανα τής Γερμανίας και τών συμμάχων της. τότε είμε- 
θα καί ημείς πρόθυμοι πρός τοΰτο. Ύπό τήν προϋπόθεσιν ταύ
την είμεθα άναμφιβόλως πρόθυμοι, νά άποκαταστήϊωμεν τήν άνε- 
ξαρτησίαν τοΰ Βελγίου, άφοΰ έξασφαλισθη τό δικαίωμα ύπάρ- 
ξεως τών̂  διαφόρων έν Βελγίω κατοικουσών έ&νικοτήτων καί 
υπο έγγυήσεις διά τήν πραγματικήν ούδετερότητα τού Βελγίου. 
Μέχρι άποφάσεως έπί τών διαφόρων ζητημάτων τής είρήνης. 
τό Βέλγιον ώ ; καί παν άλλο έδαφος κατοχής μάς χρησιμεύει 
ως ενέχυοον.

Ή  Ι σ π α ν ί α  κ α ι  ή  ε ι ρ ή ν η
(Ν.) 'Η «Φόσισε Γσάϊτουνγκ» πληροφορείται, δτι ή ισπα

νική κυβέρνησις έδήλωσεν, δτι είναι πρόθυμος νά σύνορα μ η  τόν 
Παπαν είς δλα τά .διαβήματα' του πρός έπίτευξιν τής παγκο
σμίου είρήνης.

ΑΙΑΚΟΠΗ ΤΟΝ ΑΙΠΛΟΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕ8Η ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
(Ν.) Μπου^νος Αϊρες. 20. Σεπτεμβρίου. (Ιηλεγράφημα 

τού πρα/.τορ. Ρόϋτερ.) 'Η γερουσία άπεφάσισε σχεδόν όμοφώ- 
νως τήν διακοπήν τών διπλωμα:ικώ> σχέσεων πρός την Γέρμα-



νίαν. 'Η άπόφασις θά υττοβληOtq εις τήν βουλήν. 'Η δημοσία 
γνώμη εΐναι ύπέρ τής διακοπής. (’Επίσημος έπιβεβαίωσις τής 
είδήσεως ταύτης δέν υπάρχει.)

(Ζ.) Κατά τάς έφημερίδα; τοΰ Βερολίνου ό Πάπας θά 
έκδώση προσεχώς Κιτρίνην Βίβλον, ή όποία Θά περιέχη δλα 
τα έγγραφα, τά όποΐα ό Πάπα: άπεστειλε πρός τά διάφορα 
κράτη κατα την διάρκειαν τοΰ πολέμου* ώς καί τάς απαντήσεις, 
τάς όποιας ελαβε.

Κατά τάς έλβετικάς εφημερίδας καί ή ολλανδική κυβέρ- 
νησις θά υποστήριξή τάς προσπαθείας τοΰ Πάπα ύπέρ τής 
ει’ρήνης. __________

ΤΟ ΕΙΙΙΕΡΙΝΟΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΛΝΑΚΒΙΗΠΘΕΗ
Κατά τό χθεσινόν έσπερινόν έπισημον γερμανικόν ανακοι

νωθέν τά γερμανικά στρατεύματα διέσπασαν τάς ρωσσικάς θέ
σεις έπί τής «ριστεράς όχθης τοΰ Ντύνα βορειοδυτικώς της Γιά- 
κοπστατ. Μέχρι τοΰδε περιήλθον εις χεΐρας των περισσότεροι τών 
1000 αιχμαλώτων καί πολλά πυροβόλα. — Εις τήν Φλάνδραν 
μετά μεσημβρίαν αυξανόμενος άγών πυροβολικοΰ, τήν δέ έσπέ
ραν τοπικαί μάχαι πεζικοΰ.

θά χρησιμεύσωσιν ώς τροφή τών πυροβόλων καί διά τοΰτο 
έξηγέρθησαν έναντίον τής υποχρεωτικής θητείας.

Ή  «Μάνχεστερ Γκουάρντιαν» πληροφορείται-τά έξεις: 'Η 
πόλις Μοντρεάλ ύπεδέχθη διά ταραχών σοβαρωτάτης μορφής 
τήν εγκρισιν τοΰ νόμου τής υποχρεωτικής Θητείας. 5 000 άτο
μα συνηθροίσ&ησαν καί ώρκίσθησαν νά άντισταί)ώσι μέχρι Θανά
του έναντίον τοΰ νόμου τούτου. ’ Ανέλαβον δι όρκου τήν υπο- 
χρέωσιν νά μή υπακούσωσιν είς τήν διαταγήν προσκλήσεως ύπό 
τά δπλα. ΈξεφωνήΘησαν σφοδρότατοι λόγοι καί ό Σίρ Ρόμ- 
μπερτ Μπορντον ώς καί οί άλλοι ύπουργοί—ηπειλήθησαν, δτι Θά 
φονευθώσιν ' Η συνέλευσις ήτο θορυβωδεστάτη. Πολλοί έπυρο- 
οολησαν διά περιστρόφων. "Οταν έπενέοη ή αστυνομία, συνή- 
φθη πεισματώδης άγών.

Μ Α Τ } 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ J
Κονσέρτο τής έλλην. στρατιωτ- μουσικής ύπό τήν διεΰ- 
θυ νσ ιν  τοΰ άρχιμουσικοΰ της κ. Δημητρίου Βαραγκοΰλη. 

Έ ν περ ιπτώ σει κακοκαιρίας έντός τής αιθούσης.

0 M i l  S 4 T i ΤΗ5 VUDXPEBTIKHi ίΗ Τ ϊ Ι Ι Σ  i l !  ΙΟΝ K i M i M
(Ν.)  ̂Είς τόν Καναδαν έξερράγη σοβαρά έσωτερική κρίσις 

λόγιμ τοΰ άγώνος έναντίον τής υποχρεωτικής θητείας. Τοΰτο 
όέ είναι φυσικόν, διότι οΕ ’’Αγγλοι κατά τάς τελευταίας μάχας 
έθυσίασαν αφειδώς τά καναδικά στρατεύματα, τών όποιων αΕ 
μεραρχίαι άπεδεκατίσ&ησαν. Οι Καναδοί γνωρίζουν καλώς, δτι

j j Άγοράζομεν ναπολεόνια , τουρκικάς κα ί άγγλικάς !;
Π λίρας είς τήν μεγίστην τρέχουσαν τιμήν, Π
:"| ή άνταλλάσσομεν αΰτάς διά δραχμών· - Πληρο- fi 

φοροΰμεν- δέ, δτι έπ ίκε ιτα ι έλαττωσις τώ ν τρεχου- U 
σών τιμών. ;!

11 ΜΠΑΡΤΣ κα ί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). 11

Ενοικιάζεται άπό 1. Όκτ. καλώς έπιπλ. δωμ. μετά έξώ- 
στου καί φωταερίου. Μπάνοφ - στράσσε 13. II. ά.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. άπό 1. ’ Οκτωβρίου. Έμμεριχ - 
στράσσε 17. παρτερ.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ
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